SCHŮZKA REVIZNÍ KOMISE ZAPSANÉHO
SPOLKU MAS VIA RUSTICA Z.S.
29. listopadu 2017, 1700 – 1800hod.,
budova radnice MěÚ Pacov, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Přítomní dle prezenční listiny:
▪

Zdeněk Rajdlík – Brána Vysočiny

▪

Lucie Hlavinková, DiS. – fyzická osoba

▪

Alžběta Kolářová – RADOVAN 21

Omluveni:
▪
Hosté:
▪

Bc. Jiří Hodinka – fyzická osoba, člen spolku, manažer spolku

Zapisovatel:
▪

Bc. Jiří Hodinka

Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu
2. Hospodaření a majetek spolku v roce 2016
3. Výroční zpráva 2016
4. Strategie MAS pro programové období 2014 – 2020
5. Diskuse
Add 1. Zahájení, schválení programu
Jednání Revizní komise zahájil předseda Zdeněk Rajdlík v 17:00 hod., seznámil přítomné
s navrženým programem jednání Revizní komise spolku a konstatoval, že Revizní komise je
usnášení schopná, neboť jsou přítomni 3 členové ze tří a zároveň žádná ze zájmových skupin
nepředstavuje více než 49 % hlasů. Zároveň Zdeněk Rajdlík navrhl za zapisovatele Jiřího
Hodinku a za ověřovatele Ing. Alžbětu Kolářovou.
Usnesení:
Revizní komise spolku je usnášení schopná a schvaluje počtem 3 hlasů program jednání
Revizní komise spolku. Revizní komise spolku schvaluje zapisovatele Jiřího Hodinku počtem 3
hlasů a dále pak schvaluje ověřovatelku zápisu Ing. Alžbětu Kolářovou.
Add 2. Hospodaření a majetek spolku v roce 2016
Jiří Hodinka seznámil přítomné členy Revizní komise s hospodařením spolku v roce 2016,
předložil související podklady – daňové přiznání vč. přílohy, rozvahu v plném rozsahu, výkaz
zisku a ztráty v plném rozsahu. Jiří Hodinka také informoval o řešení předfinancování činnosti
MAS prostřednictvím návratných finančních výpomocí od obcí.
Dále se členové Revizní komise seznámili s obsahem a závěry Zprávy nezávislého auditora o
ověření hospodaření spolku za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, zpracované ke dni 7. 6.
2017.

Jiří Hodinka dále informoval o inventarizaci majetku k 31. 12. 2016 a předložil Revizní komisi
související dokumenty (Inventarizační zprávu 2016, inventurní soupis majetku k 31. 12. 2016,
přehled drobného majetku k 31. 12. 2016, seznam inventurních soupisek 2016, účetní odpisy
dlouhodobého majetku).
Usnesení:
Revizní komise spolku bere na vědomí informace týkající se hospodaření a majetku spolku
v roce 2016.
Add 3. Výroční zpráva 2016
Jiří Hodinka představil přítomným návrh výroční zprávy o činnosti spolu v roce 2016. Ze strany
členů Revizní komise nebyl vznesen žádný požadavek na doplnění. Výroční zprávu musí
následně schválit valná hromada spolku.
Usnesení:
Revizní komise spolku bere na vědomí informace týkající se výroční zprávy za rok 2016.
Add 4. Strategie MAS pro programové období 2014 – 2020
Jiří Hodinka informoval, že žádost o realizaci SCLLD ke dni 16. 11. 2017 splnila podmínky
věcného hodnocení ze strany ŘO.
Závazné indikátory strategie pro PRV:
Investice do lesních cest:
Lesní technika:
Nezemědělské podnikání:
Podpora spolupráce:

počet podpořených příjemců

6

celková délka lesních cest (km)

3

počet podpořených příjemců

6

vytvořená pracovní místa

0

počet podpořených příjemců

4

vytvořená pracovní místa

6

veřejné výdaje (EUR)

64 435

Závazné indikátory strategie pro IROP:
Školství:

kapacita podpořených zařízení (osoby)

209

počet podpořených zařízení

8

podíl tříletých dětí v zařízeních – navýšení

13,2 %

počet osob využívajících zařízení pro děti do 3 let

5

podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém (%) -0,4
Sociální bydlení:

nárůst kapacity sociálních bytů (osob)

17

počet podpořených bytů pro sociální bydlení

17

Usnesení:
Revizní komise spolku bere na vědomí informace týkající se Strategie MAS pro programové
období 2014 – 2020.

Add 5. Diskuse
V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné doplňující náměty. Jednání Revizní komise spolku bylo
ukončeno v 18:00 hod.
Zapsal:

Bc. Jiří Hodinka

Ověřili:

Ing. Alžběta Kolářová

